Wil je gitaar leren spelen?
Speel je reeds gitaar en wil je
je grenzen verleggen?

Privé-gitaarles
•
Alle belangrijke muziekstijlen op alle niveaus
•
Geen kennis van notenleer vereist
•
Leeftijd : vanaf 15 jaar

PLANETGUITAR

(Jonger dan 15 jaar eventueel mogelijk mits proefperiode)

Wil je professioneel les volgen?

PLANETGUITAR

PLANETGUI
AR
Gitaarles
op Tmaat!
Gitaarles op maat!
nis
Geen ken er
nle
van note !
vereist



0496 86 56 09
Peter Kiebooms

Gebanne-Groezenstraat 52
3500 Hasselt
tel.: 011 32 58 10 of 0496 86 56 09
 info@planetguitar.be

www.planetguitar.be
www.planetguitar.be

Tarieven

Wat bied ik u?

U vindt onze tarieven terug
op www.planetguitar.be

Privé gitaarles in alle belangrijke muziekstijlen op
alle niveaus (van de eerste akkoorden tot de meest
moderne virtuoze solotechnieken).
Cursussen die in detail door de leerling gekozen
onderwerpen behandelen (improvisatie, techniek,
maar ook specifieke stijlen: pop, blues, rock, metal,
funk, jazz...)
Bekende (en minder bekende) nummers worden
volledig uitgeschreven en vervolgens van a tot z in
de les aangeleerd.
Deze cursussen en nummers vormen de kern van
de lessen en kunnen in de loop van het lesjaar vrij
afgewisseld en/of gecombineerd worden.
Essentieel bij dit alles is het vermijden van valkuilen (foute partituren, te moeilijke cursussen) en hier
komt de taak van de leraar naar voren die als gids
van de student de gepaste partituren en lesboeken
aanreikt.
Ook wordt er veel aandacht besteed aan het leren
oefenen: éénmaal de les gedaan keert de leerling
huiswaarts niet alleen met wat akkoorden op papier
maar tevens vergezeld van de nodige kennis m.b.t.
het correct inoefenen van al dat materiaal.

Over mezelf
Ik speel reeds 32 jaar gitaar waarvan bijna 25 als
beroepsmuzikant en ben ook reeds 30 jaar actief als
leraar.
Ik heb in de loop van mijn carriëre als muzikant vele waters doorzwommen: studiosessies,
artiesten-begeleiding, in coverbands gespeeld,
eigen werk geschreven, uitgevoerd en opgenomen.
Dit alles in de meest uiteenlopende genres.
Door de ervaring opgedaan in bovenstaande disciplines ben ik doorheen de jaren enorm gegroeid als
muzikant. Dit komt ook tot uiting in de lessen waar
we over de ‘studieboeken’ heen kijken en tevens ingaan op alle nevenaspecten van het musiceren: in
een band spelen, hoe eigen songs componeren en
arrangeren, het creëren van een goede gitaarklank,
enz..

Praktisch
Alle lesbenodigdheden zijn aanwezig waaronder apparatuur (alleen je gitaar meebrengen), lesboeken + partituren en ander didactisch materiaal.
De leerling wordt in de les voorzien van partituren, transcripties en kopieën van cursussen
én krijgt ook via e-mail mp3’s doorgestuurd
van alle geziene oefeningen en nummers.
Door dit laatste wordt het instuderen van
het materiaal thuis aanzienlijk makkelijker en
aangenamer!
Er is een speciaal ingericht leslokaal voorzien
gelegen in een rustige woonwijk met parking
voor de deur.

